
– Førstevalget for universitets- og høyskoleutdannede

Senior i arbeidslivet?



Akademikerforbundets seniorutvalg
Akademikerforbundet har en stor andel medlemmer som regner seg selv som 
seniorarbeidstakere. Seniorarbeidstakere kan ha særegne interesser i arbeidslivet 
vedrørende tilrettelegging av arbeidsplass, særavtaler om redusert arbeidstrykk og 
tariff- og lovfestede rettigheter. For å ivareta disse interessene har hovedstyret opp-
nevnt et seniorutvalg. Seniorutvalgets viktigste oppgave er å ta stilling til senior-
politiske spørsmål som hovedstyret ønsker besvart, samt tematisere 
samtidsaktuelle arbeidslivsspørsmål.

• Rådgivning
 − Hjelp ved spørsmål/saker innen lønns- og ansettelsesvilkår, 
omstilling/omorganisering og konfliktløsning

 − Hjelp til forhandlinger
 − Juridisk bistand (arbeidsrettslige og privatrettslige saker)

 − Pensjonsrådgivning 

• Gode forsikringsavtaler
• Variert kurstilbud
• Medlemsbladet “Signaler”
• Bankavtale
• Delta i et kunnskapsrikt nettverk

MEDLEMSFORDELER

Kontingentsatser: Pris per år
Yrkesaktive 4.800,-

Redusert stilling, dvs. 50 % eller mindre 2.400,-

Pensjonister 500,-

Studenter og arbeidsledige 300,-

Ev. forsikringspremier kommer i tillegg til kontingenten



Seniorutvalget 

Leder: Kjell-Vidar Eriksen

Sekretær: Martin Ølander
mo@akademikerforbundet.no

Utvalgsmedlem: Kirsten Brox Bøe-Simonsen 

Utvalgsmedlem: Juul Lyseggen  

Utvalgsmedlem: Marianne Vara 

Utvalgsmedlem: Johan Hægstad 

Vi jobber for: 
Utvalget er spesielt opptatt av å fremme seniorarbeidstakere som en ressurs. Lang er-
faring fra arbeidslivet og kunnskap om arbeidsplassen er en verdi for arbeidsgiveren.

Akademikerforbundet er på vakt vedrørende spørsmål om aldersdiskriminering i 
arbeidslivet. Diskriminering kan ta mange former, men under er noen momenter 
hvor vi ser at aldersdiskriminering forekommer:

• Utlysning av stilling
• Tilsetting
• Omplassering
• Opplæring og annen kompetanseutvikling
• Lønns- og arbeidsvilkår
• Opphør av arbeidsforhold

Dersom du har blitt, eller mener du står i fare for, å bli diskriminert i arbeidslivet 
på grunn av alder, bes det om at du kontakter Akademikerforbundet så snart som 
mulig på post@akademikerforbundet.no

NYTTIGE NETTSTEDER

• Akademikerforbundet.no/seniorutvalget 
• Seniorpolitikk.no
• Seniorporten

https://www.akademikerforbundet.no/organisasjon/seniorutvalget/
https://seniorpolitikk.no/
https://seniorporten.no/


Et av tretten forbund i 

Kontakt:
21 02 33 64 / post@akademikerforbundet.no / 
Tollbugt. 35, 0157 Oslo / akademikerforbundet.no / 

Meld deg inn på: 
akademikerforbundet.no

https://aka.alreadyon.com/blimedlem

